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ΘΕΜΑ 1ο 

1.1. Να επιλέξετε στα παρακάτω ερωτήματα και προτάσεις τη σωστή απάντηση 

1. Το Cl έχει αριθμό οξείδωσης +7 στην ένωση:
α. HClO2 
β. KClO 
γ. NaClO3 
δ. CuClO4 

 (μονάδες 5) 

2. Στο άτοµο του στοιχείου Aℓ (αργίλιο) o αριθµός των νετρονίων είναι κατά 1
µεγαλύτερος από τον αριθµό των πρωτονίων. Αν ο µαζικός αριθµός του αργιλίου 
είναι Α=27, ο ατοµικός αριθµός Ζ είναι:

α. 13 
β. 12 
γ. 27 
δ. 14 

(μονάδες 5) 

3. Η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων
α. Εξαρτάται από το είδος του αερίου και τη θερμοκρασία.
β. Εξαρτάται από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 
γ. Είναι ανεξάρτητη και από τις συνθήκες και από το είδος του αερίου.
δ. Εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία.

(μονάδες 5) 

4. Tι είδους δεσμός υπάρχει στο μόριο του Ο2 (Ο: Ζ = 8):
α. διπλός μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός 
β. μονός πολικός ομοιοπολικός δεσμός  
γ. μονός μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός  
δ. διπλός πολικός ομοιοπολικός δεσμός 

(μονάδες 5) 
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1.2. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) την καθεμιά από τις παρακάτω 
προτάσεις. 

 

α. Τα άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό. Λ 
β. Ο αριθµός οξείδωσης του Ν στο νιτρικό ιόν ΝO3

- είναι +5. Σ 

γ. Όσο μεγαλύτερη ατομική ακτίνα έχει ένα άτομο, τόσο ευκολότερα αποβάλλει 
ηλεκτρόνια. Σ 

δ. To στοιχείο πυρίτιο, 14Si, βρίσκεται στην 14η (IVA) οµάδα και την 3η περίοδο του Π. 
Π. Σ 

ε. Οι χημικές αντιδράσεις απλής αντικατάστασης είναι μεταθετικές αντιδράσεις. Λ 
 

(μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 3ο  

 

 
3.1. Να βρεθεί η συγκέντρωση διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) όγκου 500mL, 
περιεκτικότητας 8% w/w και πυκνότητας 1,25 g/mL, καθώς και τα mol του υδροξειδίου του 
νατρίου στο διάλυμα αυτό. 

Δίνονται: ArNa: 23, ArΟ: 16, ArΗ: 1 
Για το καυστικό νάτριο ισχύει ότι: Mr = 23 + 16 + 1 = 40 

Για το διάλυμα ισχύει ότι: 

Σε 100g διαλύματος περιέχονται 8g ΝaOH 

Μέσω της πυκνότητας προκύπτει: p = m/V  V = m/p = 100/1,25 = 80mL  

Άρα c = n/V = m/Mr*V =  8/40*0,08  c = 2,5M 

Συνεπώς στα 500mL θα έχουμε c = n/V  n = c*V = 2,5 * 0,5  n = 1,25mol NaOH 

(μονάδες 8) 

 
3.2. Το Χ ανήκει στην 3η περίοδο και στην 1η (ΙΑ) οµάδα του Περιοδικού Πίνακα. 

 
α. Να υπολογίσετε τον ατοµικό αριθµό του Χ. 

Αφού το Χ βρίσκεται στην 3η περίοδο τότε θα έχει ηλεκτρόνια κατανεμημένα σε 3 
στοιβάδες και αφού βρίσκεται στην 1η ομάδα θα έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική.  

Συνεπώς: Χ: K(2), L(8), M(1) και άρα το Χ θα έχει Z=11 

(μονάδες 3) 
 

β. Να αιτιολογήσετε κατάλληλα τι δεσμός θα σχηματιστεί μεταξύ του Χ και 
του 17Cl;  

Cl: K(2), L(8), M(7) συνεπώς το χλώριο θέλει να πάρει ένα ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει 
σταθερή δομή ευγενούς αερίου ενώ το Χ θέλει να αποβάλει. Τα δύο στοιχεία λοιπόν θα 
μετατραπούν στα αντίστοιχα ιόντα τους (το Χ σε Χ+ αποβάλλοντας ένα ηλεκτρόνιο και το Cl 
σε Cl- προσλαμβάνοντας ένα ηλεκτρόνιο). Συνεπώς μεταξύ των ιόντων τους θα σχηματιστεί 
ιοντικός – ετεροπολικός δεσμός. 

(μονάδες 4) 

  



ΣΠ
ΟΥ
ΔΗ

3.3. Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις 

α. HClO3   χλωρικό οξύ 
β. HCN  υδροκυάνιο 
γ. Na2Cr2O7  διχρωμικό νάτριο 
δ. Ca(ClO3)2  χλωρικό ασβέστιο 
ε. H3PO4  φωσφορικό οξύ 
στ. Al2(SO4)3  θειικό αργίλιο 
ζ. FeS  θειούχος σίδηρος (ΙΙ) ή δισθενής θειούχος σίδηρος 
η. KCN  κυανιούχο κάλιο 
θ. NO  μονοξείδιο του αζώτου 
ι. ZnO  οξείδιο του ψευδαργύρου 

(μονάδες 10) 




